SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tlf: 961970114

Estimada directora, Estimat director:
La Conselleria d'Educació Cultura i Esport de manera conjunta amb la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública està organitzant el Pla de vacunació del personal
dels centres educatius. Amb l'objectiu de planificar adequadament aquest procés de
vacunació és necessari recaptar el nombre de persones que correspon a cada
centre, diferenciant:
1. Nombre de persones amb data de naixement anterior a l'1 de gener de 1966
(majors de 55 anys).
2. Nombre de persones amb data de naixement igual o posterior a l'1 de gener de
1966 (menors de 55 anys)
Per a això, haurà d'accedir al formulari en línia, des de hui dia 1 de març fins el dia 3
de març a les 14 hores. L'accés al formulari es realitzarà a través de la URL
corresponent a cada centre. Durant aquest període podrà modificar les dades
introduïdes totes les vegades que calga, tornant a enviar el formulari. Només es
guardarà l'última resposta remesa.
Les URL particulars d'accés per a cada centre educatiu s'enviaran hui 1 de març per
correu electrònic a l'adreça de correu corporatiu d'aquest.
El formulari tindrà les següents preguntes:
• Codi de centre (serà automàtic atès que és personalitzat).
• Nombre de persones que correspon a cada centre amb data de naixement anterior
a l’1-1-1966.
• Nombre de persones que correspon a cada centre amb data de naixement
posterior o igual a l’1-1-1966.
Per a calcular el nombre de persones que correspon a cada centre, distribuïdes per
data de naixement tal com s'ha indicat, s'hauran de comptabilitzar els següents
col·lectius:
a) Personal docent adscrit al centre que estiga treballant-hi en aquest moment. Es
computaran, també, el que estiga en incapacitat temporal. No es computaran les
persones que estan en comissió de serveis fora d'aqueix centre, en serveis
especials, o en excedència.
b) Personal d'administració i serveis (administratiu, auxiliar de gestió, auxiliar de
serveis, subaltern, ajudant de manteniment, personal de cuina i de neteja). Personal
d'atenció educativa (fisioterapeuta, personal educador d'educació especial i
d'educació infantil, personal tècnic de gestió de suport de llengua de signes,
treballadors socials). Es computarà el personal adscrit al centre que estiga treballant-
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hi en aquest moment. Es computarà també el que estiga en incapacitat temporal. No
es computaran les persones que estan en comissió de serveis fora d'aqueix centre,
en serveis especials o en excedència.
c) Personal auxiliar de conversa i personal que estiga fent les pràctiques en el
centre.
d) Personal extern que presta serveis per al centre i que té contacte directe i habitual
amb l'alumnat:
- Personal treballador de l'empresa de neteja.
- Monitors i monitores de menjador i personal de cuina.
- Personal que treballa en el servei de bar-cafeteria del centre.
- Personal de l'empresa de transport (conductors i conductores, monitors i monitores,
acompanyants). Aquest personal el comptabilitzarà el centre únicament quan aquest
siga el destí final del trajecte.
Amb aquestes dades s'organitzarà el procés de vacunació en els llocs que determine
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En una segona fase necessitarem
les dades de les persones comptabilitzades en cada centre. Per a això, durant la
segona setmana de març, hauran d'introduir-se, en un nou mòdul en ITACA3, les
següents dades de tot el personal comptabilitzat pel centre:
- DNI
- Nom, cognom 1, cognom 2
- Any de naixement
- Número SIP (dada opcional).
- Municipi del centre.
- Telèfon mòbil de contacte de cada persona.
Per facilitar aquesta tasca, les dades es carregaran prèviament, si estan ja
registrades, a partir de la fitxa de personal resident en ITACA(1), per la qual cosa es
considera necessària, per a avançar la tasca, l'actualització d'aquesta informació
durant els pròxims dies en “Centre/Menú principal/Personal d'ITACA”.
En relació amb el número SIP, s'ha actualitzat la dada per al personal docent i no
docent del centre a través d'un encreuament de dades entre els sistemes informàtics
de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d'Educació, Cultura i Esport.
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Posteriorment es comunicarà a cada centre el lloc i l'hora al qual ha d'acudir tot el
personal per procedir a la seua vacunació.
Aprofitem aquest escrit per a reiterar-vos el nostre agraïment per la predisposició
que mostreu en cada tasca i per la vostra col·laboració.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
01/03/2021 08:41:29
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional
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